José Félix Velasco Martínez (1 de 2)
Secretari Interventor Tresorer
Data Signatura: 14/12/2017
HASH: 8a586f62cab50fb4c30eba3069dae847

DECRET

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2017/38

La junta de govern local

Amadeu Benach i Miquel, EN QUALITAT DE PRESIDENT D’AQUEST ÒRGAN,
DISPOSO:

Ordinària

Data i hora

14 / de desembre / 2017 a les 18:30

Lloc

Sala de Juntes
No admet participació a distància

SEGON. Que es duguin a terme els tràmits legals oportuns per a efectuar la
convocatòria i la notificació als membres d’aquest òrgan col·legiat.
TERCER. Fixar l’ordre del dia següent:
ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA
A) Part resolutiva
1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Expedient C/16/141. Estacionament indegut de camions de gran tonatge a
l'avinguda Catalunya de la urbanització Pinatellada
3. Expedient 759/2017. Sol·licitud llicènci d'obres majors d’afectació del fons de
la llera de la riera de Sant Miquel
4. Expedient 1262/2017. Sol·licitud llicència d'obres menor per a la connexió a la
xarxa general de gas
5. Expedient 512/2017. Devolució de fiances per construcció d’una piscina
6. Expedient 841/2017. Devolució de fiança de l’obra reforma de tanca a carrer
de la finca situada al carrer Saragossa, 23
7. Exp. 1481/2017. Incoació expedient per imposició d'ordre d'execució per al
condicionament de la finca privada ubicada al Camí de l'Arboç, núm. 15
8. Expedient 1513/2017. Liquidació de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana
9. Expedient 1514/2017. Taxa per actuacions de control i d’inspecció per
prestació de serveis de comunicació audiovisual exercici 2017
10.Expedient 1504/2017. Devolució quota material de l’Escola Bressol a la Sra
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Tipus de convocatòria

DECRET

Amadeu Benach i Miquel (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 14/12/2017
HASH: 215169ece8bf17ab847df913e256e132

DADES DE LA CONVOCATÒRIA

Número : 2017-0148 Data : 14/12/2017

PRIMER. Que es convoqui la propera sessió d’aquest òrgan col·legiat:

C) Precs i preguntes
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B) Activitat de control
28.Donar compte Decrets
29.Donar compte de l'entrada 4050 (exp. 1395/2017)

DECRET

amb DNI:..987W
11.Expedient 1522/2017. Inscripció en el Registre d'animals potencialment
perillosos
12.Expedient 1534/2017. Aprovació Nòmines extres mes desembre de 2017
13.Expedient 1520/2017. Sol·licitud ajuda per col·locar micròfons al sostre del
gimnàs de l'Escola.
14.Expedient 1521/2017. Contracte menor de serveis d'adequació funcional i
retribució d'una plaça de Tecnic GRUP A1
15.Expedient 1509/2017. Contracte Menor de Subministrament de lots de Nadal
pel personal de l'Ajuntament
16.Expedient 1533/2017. Contracte menor de serveis de neteja de la zona
polígon B-2
17.Expedient 1530/2017. Contracte menor de serveis de col·locació tanca zona
del aparcament de camions al costat del col·legi public de Banyeres
18.Expedient 1531/2017. Contracte Menor de Subministrament de llums led pel
parc infantil al costat del col·legi públic de Banyeres
19.Expedient 1532/2017. Contracte menor de servei de manteniment de juny a
desembre de 2017 dels desfibril·ladors instal·lats al municipi de Banyeres del
Penedès
20.Expedient 1518/2017. Sol·licitud de l'escola bressol "Marta Mata" de l'equip
de megafonia per al 22/12/17
21.Expedient 1517/2017. Aprovació de factures
22.Expedient 1404/2017 Declarar conclús i arxivar expedient de retirada de les
soques d'uns arbres del contenidor de poda de la Urb. Els Boscos
23.Expedient 879/2017. Prorrogar la contractació per acumulació de tasques de
personal d’oficines
24.Expedient 1529/2017. Aportació económica a la fundació de la Marató de TV3
(Centre Cívic)
25.Expedient 1487/2017. Adhesió a l'acord de la xarxa d'habitatges d'inserció
social. (Centre Cívic)
26.Expedient 991/2017. Queixa que Olmauto exposa i aparca vehicles a la via
pública.
27.Expedient 1544/2017. Contracte Menor de Subministrament de llibres per la
Biblioteca

